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Sammendrag
Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 i Fredrikstad kommune går over Kjøkøysund mellom Kråkerøy og Kjøkøy.
Dagens bru er i dårlig forfatning og vedtatt revet. Det skal bygges ny bru tett inntil dagens bru. Av hensyn
til trafikkavviklingen må dagens bru opprettholdes inntil ny bru er på plass. På oppdrag for Viken
fylkeskommune har Sweco Norge AS utarbeidet et forprosjekt og reguleringsplan for tiltaket som i tillegg
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parsellen.  Denne rapporten beskriver anleggsgjennomføringen for ny Kjøkøysund bru samt riving av
dagens bru.
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massetransport og annen transportvirksomhet knyttet til anlegget. Det må legges opp en god strategi for
å begrense ulemper og risiko for skade på omgivelser og 3. person i anleggsperioden. Området skal før
avsluttet bygge- og anleggsperiode, ryddes og istandsettes.
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1 Innledning

 Generelt
Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 i Fredrikstad kommune går over Kjøkøysund mellom Kråkerøy og
Kjøkøy. Dagens bru er i dårlig forfatning og vedtatt revet og erstattet med ny bru. Den nye brua skal
bygges tett inntil dagens bru. Av hensyn til trafikkavviklingen må dagens bru opprettholdes inntil ny
bru er på plass. På oppdrag for Viken fylkeskommune har Sweco Norge AS utarbeidet reguleringsplan
og forprosjekt for ny bru. Denne rapporten beskriver anleggsgjennomføringen for tiltaket som består
av bygging av ny bru med tilhørende veier i begge ender samt riving av dagens bru. Det vises til
planbeskrivelsen [1] med tilhørende rapporter for en mer utførlig beskrivelse av tiltaket.

Underveis i reguleringsplanarbeidet ble det synliggjort et behov for å utarbeide en anleggs-
gjennomføringsrapport, med formål å samle de ulike aktivitetene som vil foregå i anleggsfasen i én
rapport (herunder forberedende arbeider, anleggsveier/tilkomstveier, grunnarbeid, massehåndtering,
konstruksjon av bru, etterarbeid, trafikkavvikling, hensynet til myke trafikanter m.m.).

Anleggsgjennomføringsrapporten er et viktig grunnlag for å sikre nødvendige arealer til
anleggsområder i reguleringsplanen, samt for å fange opp mulige utfordringer og konsekvenser som
må løses i planen. Den vil også være et nyttig grunnlag for kostnadsanslaget som skal gjøres mot
slutten av reguleringsplanfasen.

Oppdragsgiver har bedt om at rapporten også omtaler gjennomføring av rivingsarbeidet for
eksisterende bru, og at den inkluderer en anbefaling av faser for trafikkavviklingen i hele
anleggsperioden. Anleggsgjennomføringsrapporten skal ikke være for detaljert, da det er naturlig å
følge opp og revidere rapporten i byggeplanfasen.

Figur 1. Utsnitt fra Kråkerøy og Kjøkøy – Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 [2].
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Grunnlagsmateriale
Anleggsgjennomføringsrapporten er basert på følgende grunnlagsmateriale (ikke uttømmende liste):

· 10214477-RIB-R01 Ny Kjøkøysund bru – Forprosjekt bru datert 03.07.2020
· 10214477-RIB-R02 Ny Kjøkøysund bru – Skisseprosjekt riving dagens bru (under utarbeidelse)
· Planbeskrivelsen til detaljregulering for ny Kjøkøysund bru i Fredrikstad kommune
· Konstruksjonstegninger (K004)
· Faseplaner (Y001 og Y002)
· Foreløpig ROS-analyse, datert 05.05.2020
· Historisk kartlegging forurenset grunn, datert 29.04.2020
· Tiltaksplan forurenset grunn, datert 14.05.2020
· Naturmiljø, datert 19.05.2020
· Ytre miljøplan, datert 28.05.2020
· Miljøsaneringsbeskrivelse, datert 03.07.2020
· Arkeologisk registrering, utført av Viken fylkeskommune

2 Anleggsgjennomføring

Generelt
For dette prosjektet omfatter anleggsgjennomføringen i hovedtrekk følgende tema:

· Forberedende arbeider, dvs. fjerning/mellomlagring av vegetasjon og matjord langs
anleggsbelte, etablering av anleggs- og adkomstveier, etablering av sikkerhetstiltak og
adkomst for naboer, rydding/etablering av rigg- og eventuelle deponiområder, omlegging av
eksisterende VA, ledninger og kabler, trafikksikkerhetstiltak m.m.

· Grunnarbeider, dvs. graving, sprengning, massetransport (i linja ev. til deponi),
fundamentering, grunnforsterkning, etablering av motfyllinger etc. Håndtering av støy og
støv.

· Veioppbygging, VA- og drenering
· Større konstruksjoner, bygging og riving av bru, m.m.
· Elektro/belysning i dagen
· Skilting, sikkerhets- og miljøtiltak, landskap, arrondering, beplantning etc., ferdigstillelse

Båtplasser.

Det er vanlig praksis at ytre miljø og grunnforhold er førende for anleggsgjennomføringen.

For de aller fleste anleggsgjennomføringene legges det vekt på at hovedaktivitetene i størst mulig grad
skal foregå innenfor regulert anleggsbelte. Matjord innenfor anleggsbeltet og andre områder som
benyttes midlertidig i anleggsperioden legges da til side i ranker langs veianleggsområdet. Et vanlig
prinsipp er at bredden på anleggsbeltet skal være minst 10-20 m utenfor permanent inngrep, samt
ekstra behov ved brufundamentering og utvidelse av eksisterende bergskjæring.

Bygging av midlertidige løsninger vil inngå parallelt med grunnarbeider og veioppbygging.
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Metodikk
Det er i de følgende avsnitt beskrevet hovedtrekk i anleggsgjennomføringen med tilhørende
hovedaktiviteter og stipulert fremdrift.

Det har vært fokusert på følgende trekk:

· Beskrive estimert byggetid
· Beskrive anleggsgjennomføringen
· Beskrive eventuelle spesielle utfordringer i planområdet
· Utarbeide kart/tegning som viser stipulert anleggsbelte (vist i faseplan)
· Identifisere mulige riggområder

Bredden på anleggsbeltet er stipulert ved enkle betraktninger av kart og tegninger i diskusjon med
relevante fag. For utvidelse av eksisterende bergskjæring på Kråkerøy-siden er anleggsbeltet primært
strukket så langt ut at sprengningsentreprenør får tilgang til skråningstoppen over utvidet skjæring (for
å utføre eventuelle sikringsarbeid) og i tillegg har plass til å kunne etablere en adkomst til dagens
skjæringstopp.

3 Forberedende arbeid
Innledende arbeider vil bestå av mobilisering og tilrigging samt forberedende arbeider som rydding av
skog og vegetasjon, etablering av adkomstveier, omlegging av eksisterende vann- og avløp, kabler og
ledninger etc. Arbeidene følger de prosesser som er gitt i Håndbok R761 – Hovedprosess 1
Forberedende tiltak og generelle kostnader [3], og vil for dette prosjektet innebære følgende tiltak:

Opprette anleggsveier og riggområde (omtales nærmere i kap. 6.1 og 11)

· Tillrigging og opprettelse av miljøtiltak i byggefasen
· Etablere anleggsvei til landkar/akse 1 på Kråkerøy, etablere anleggsvei til akse 3 og 4 og

etablere anleggsvei til akse 5 og landkar/akse 6 på Kjøkøy. Adkomst til akse 2 anses som
uproblematisk og gjøres direkte fra Stenbukta.

· Utvidelse og oppgradering av lokalvei inn til Stenbukta
· Fjerne vegetasjon og avdekke bergoverflaten der hvor det skal foregå berguttak

Midlertidig trafikkavvikling (omtales nærmere i kap. 6.2)

· Gjelder både for fylkesveien, lokale veier og private veier, samt for gående

Riving og fjerning

· Rive bygg som er innløst av prosjektet, totalt 5 bygg
o Naust ved strandsonen nedenfor planlagt nordlig landkar
o Nordre Rekvin 14 (enebolig og garasjebygg)
o Nordre Rekvin 16 (enebolig og garasjebygg)

· Riving av eventuelle kummer, stikkrenner og rørledninger
· Riving av kantstein, rekkverk, skilt, stolper , veiutstyr m.m.
· Riving av dagens bru kommer ikke under forberedende arbeid, da denne først skal rives etter

at ny bru står ferdig. Men flere forhold må likevel legges til rette for dette allerede under de
forberedende arbeidene. Se kap. 8 for flere detaljer
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Flytting og omlegging

· Legge om eventuelle brønner, vann-, avløp- og strømledninger (både private og offentlige)
som vil komme i konflikt med anleggsarbeidene

· Undersøke om det er brønner som ikke er registrert i NGU sitt GRANADA-register som kan
komme i konflikt med anleggsarbeidene.

4 Anleggsbelte
Anleggsbeltet er et midlertidig regulert bygge- og anleggsområde utenfor de deler av området som
berøres av permanente tiltak. Området er regulert for å sikre nødvendig areal for en hensiktsmessig
anleggsgjennomføring. Områdene kan blant annet benyttes til midlertidig trafikkavvikling,
anleggsveier, riggområder, lagerplass for materialer eller masser, eller parkering for anleggsmaskiner.
Bredden på beltet til midlertidig bygge- og anleggsområde langs strekningen varierer og er stedvis
tilpasset behov og omgivelser. Det er også knyttet restriksjoner til de hule eikene inkludert rotsoner,
som må ivaretas underveis [1].

Beltet skal gi rom for justeringer av entreprenørarbeidene, og for dette prosjektet er det viktig at
anleggsbeltet er bredt nok til å ta høyde for:

· Bergarbeidene som skal foregå ved utvidelse av dagens bergskjæring mellom Tømmerhella og
avkjørselen til Trolldalen på Kråkerøy

· Arbeid med å etablere bru-aksene og til ny bru, spesielt landkarene
· Etablere ny fylling fram til sørlig landkar på Kjøkøy
· Riving av dagens bru

Bredden på anleggsbeltet skal hensynta plassbehovet for riving av dagens bru.

Erfaringsmessig er det fornuftig å legge ekstra bredde på anleggsbeltet, med mindre det er faktorer
som umuliggjør dette, da det vil kunne dukke opp elementer ved utførelsen som krever mer plass. Det
er ikke uvanlig at en entreprenør, som ikke har vært involvert i utformingen av bredden på
anleggsbeltet i prosjekteringsfasen, vil mene at det er satt av for lite rom til å kunne utføre arbeidet i
planen. Ekstra bredde på anleggsbeltet muliggjør også endring av midlertidige tiltak slik som
trafikkavvikling, skulle det oppstå behov for justeringer underveis.
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Figur 2. Utsnitt fra tegning Y001 (faseplan) som viser anleggsbeltets utbredelse fra utvidelse av dagens bergskjæring
fra avkjørselen til Trolldalen frem til Tømmerhella. Blå linje viser ytterlinjen til foreslått anleggsbelte. Anleggsområdet
er også farget blått. Bredden på anleggsbeltet er i dette partiet målt fra topp bergskjæring.

Figur 3. Utsnitt fra tegning Y001 (faseplan) som viser anleggsbeltets utbredelse fra Tømmerhella frem til landkar til ny
bru og Stenbukta. Spesielt adkomst til område for å etablere nytt landkar, samt adkomst for å rive dagens landkar, vil
kreve et utvidet anleggsbelte.
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Figur 4. Utsnitt fra tegning Y002 (faseplan) som viser anleggsbeltets utbredelse fra landkar (akse 1) frem til
Kjøkøysundet. Utvidelser på begge sider av ny og dagens bru for å muliggjøre konstruksjon og riving.

Figur 5. Utsnitt fra tegning Y002 (faseplan) som viser anleggsbeltets utbredelse fra Kjøkøysundet frem til avkjørsel til
Nordre Rekvin.
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5 Grunnarbeid
Grunnarbeidene er omtalt i ingeniørgeologisk rapport RIG-01 (datert 04.05.20). Grunnarbeidene er i
dette prosjektet stort sett begrenset til konvensjonell bergsprengning for å utvide dagens
bergskjæring, masseforflytning for å etablere ny fylling på Kjøkøy, samt mindre bergsprengning og
planering for å etablere bruaksene. Grunnarbeidene følger de prosesser som er gitt i Håndbok R761 –
Hovedprosess 2 Sprengning og masseflytting i tillegg til prosesser gitt i Håndbok R762 – Hovedprosess
8 Bruer og kaier [4].

Bortsett fra rensk av bergoverflate før bergsprengning og et mindre parti med silt og leire i Stenbukta
(mellom akse 2 og 3) med middels mektighet, skal det nesten ikke utføres noe grunnarbeid i
løsmasser. Løsmasser utenom det som er nevnt over er først og fremst lokalisert i mindre
terrengdepresjoner mellom svaberget i det partiet mellom Tømmerhella og avkjørselen til Trolldalen
hvor dagens bergskjæring skal utvides.

Det er i forbindelse med VA-løsningene foreslått boring i berg for overvannsledning på både Kjøkøy og
Kråkerøy. På Kjøkøy vil dette utgjøre ca. 140 m boring i berg, og på Kråkerøy ca. 100 m. De foreslåtte
løsningene ligger innenfor regulert anleggsbelte og anses som ukompliserte.

Grunnarbeidene knyttet til byggingen av ny Kjøkøysund bru anses som relativt ukompliserte, og kan
løses ved å bruke godt innarbeidede og konvensjonelle uttaks- og sikringsmetoder.

6 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det vil være behov for relativt omfattende trafikkavviklingstiltak i anleggsgjennomføringen. For ordens
skyld skiller vi mellom trafikkavvikling av anleggstrafikk og trafikkavvikling for buss, bil, sykkel og
gående.

Anleggstrafikk
Som vist i Figur 3, Figur 4 og Figur 5 så er det kun identifisert behov for tre kortere anleggsveier i
byggefasen.

1. 64 100 – 150 m lang anleggsvei fra dagens fylkesvei og ned til akse 1/landkar på Kråkerøy.
2. 65 100 – 150 m lang anleggsvei fra Stenbukta og frem til akse 3 og 4 på Kråkerøy.
3. 66 000 – 300 m lang anleggsvei fra fylkesveien/Nordre Rekvin og ned til akse 6/landkar på

Kjøkøy.

I tillegg må veien inn Stenbukta utvides og forsterkes fra avkjørselen ved Trolldalen. Se figuren under
for plasseringen. Det å legge all anleggstrafikk til Stenbukta via sjøveien med lekter og annen sjøbasert
transport anses ikke realistisk med hensyn til kostnader, logistikk og anleggsgjennomføring. Mer om
dette i et eget avsnitt i kap. 13 Spesielle utfordringer og anleggsulemper.

Det står flere eiker langs denne anleggsveien som det må tas hensyn til. Mer om dette i kapittel 13.

I tillegg kan Tømmerhella (avkjørsel fra Trolldalen) brukes, i en svært begrenset forstand, av mindre
anleggskjøretøy (personbiler, etc.). Denne veien skal ikke utvides og det skal ikke utføres noen fysiske
inngrep. Mesteparten av anleggstrafikken blir løst ved å bruke planlagt g/s-vei i anleggsperioden. Se
figuren på neste side.
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All annen anleggstrafikk vil stort sett avvikles på eksisterende veinett. Massetransport inn og ut av
anleggsområdene gjøres utelukkende via fylkesveien.

Figur 6. Planlagte g/s-veier som kan brukes som adkomst til Tømmerhella under anleggsperioden..

Figur 7. Parti av Stenbukta som må utvides og rustes opp for å handtere anleggstrafikk.

Trafikkavvikling for buss, bil, sykkel og gående
For å opprettholde en tilfredsstillende trafikkavvikling for andre trafikanter enn anleggstrafikken, må
det gjøres flere tiltak, i flere faser:
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· Det må legge til rette for trafikkavvikling forbi utvidelsen av eksisterende bergskjæring på
Kråkerøy. Det mest rasjonelle er å stenge et kjørefelt med lysregulering/manuell dirigering i
det ytterste kjørefeltet forbi bergarbeidene. Det må legges opp til kortere stengeperioder ved
skyting av salve. Etter salven har gått ryddes veibanen for eventuell sprut, og røysen vannes
ved tørre forhold for å unngå at støvskyer dannes og spres over et større område.

· Tiltak for kollektivtrafikk, gjelder spesielt for bussholdeplassen ved Tømmerhella
· Adkomst til eiendommene i anleggsområdet må opprettholdes

o Dette gjelder spesielt for bosteder i Tømmerhella, Stenbukta og småbåthavn
o På Kjøkøy-siden må adkomsten til Søndre Rekvin 36 og 38 opprettholdes

Bussholdeplassen ved Tømmerhella vil bli vanskelig å opprettholde, da den vil komme i sterk konflikt
med anleggstrafikk og anleggsarbeid. Å beholde denne vil i alle fall legge strenge begrensninger på
anleggsarbeidene slik at myke trafikanter som skal av og på buss ikke utsettes for risiko, spesielt for
nordgående kjørefelt. I tillegg vil bussavviklingen komme i konflikt med den trafikkavviklingen i ett felt
forbi området slik det er foreslått i kulepunktene over.

Ved støp av ny bru og riving av dagens bru over Stenbukta må det bygges et overbygg over veien for å
hindre nedfall. Ved støp av ny bru bør det også tas høyde for at veien må stenges midlertidig i en
periode. Denne perioden varierer, men kan være alt fra 8-10 timer til et helt døgn.

Ved ferdigstillelse av det nye vei- og bruanlegget bør det avventes med å bygge g/s-vei på to konkrete
plasser på hver side av sundet for å muliggjøre transport ut av betongen fra rivingen av dagens bru. Se
figuren under. Lastebiler med rivemassetransport må krysse disse to partiene for å komme ut på
fylkesveien. Eventuelt må det drives med lysregulering og forsterke veikroppen slik at den ikke skal
skades av denne tungtransporten.

Figur 8. Plasseringen av de to punktene hvor det bør avventes med å bygge g/s-vei for å muliggjøre transport ut av
betongen fra rivingen av dagens bru.
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7 Bygging av ny Kjøkøysund bru
Konstruksjon av ny Kjøkøysund bru er beskrevet mer detaljert i rapport nr. 10214477 RIB-R01
(forprosjekt for 01-1163 Kjøkøysund), datert 03.07.2020. Det er foreslått å bygge ei fritt frambyggbru i
spennarmert betong. Etter avtale med Kystverket bygges ny bru med seilløp tilsvarende dagens bru,
det vil si 80 m x 25 m. Ny vei og ny bru legges på østsiden av dagens bru og tett inntil denne. Ny bru
bygges som ei fritt frambyggbru i betong, det vil si en tilsvarende konstruksjonsløsning som for dagens
bru. Den nye brua blir totalt 404 m lang og med lengste spenn over Kjøkøysundet på 146 m [5].

Brua fundamenteres på berg i akse 1, 2, 3, 4 og 5. Landkaret i akse 6 sålefundamenteres i
tilløpsfyllingen, det vil si direkte fundamentert på en ca. 5 m høy, komprimert sprengsteinfylling over
berg. Setninger over tid vurderes å bli godt under det som brua kan dimensjoneres for [5].

Figur 9. Ny Kjøkøysund bru – oppriss [5].

Figur 10. Ny Kjøkøysund bru – plan [5].

Byggingen av ny brukonstruksjon kan starte opp så fort de forberedende arbeidene er utført og
fundamentet til alle aksene er etablerte, planerte, rensket og eventuelt sikret. Arbeidene følger de
prosesser som er gitt i Håndbok R762 – Hovedprosess 8 Bruer og kaier [4].

I planleggingen og gjennomføringen av byggefasen, må entreprenør samarbeide med Kystverket slik at
nødvendige tiltak med hensyn til blant annet gjennomføring av byggearbeidene, merking av skipsleden
og varsling overfor skipstrafikken, blir ivaretatt [5].
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Tabell 1. Adkomst og grunnarbeid ved aksene til ny Kjøkøysund bru

Akse Egenskaper

1 Det må rampes/sprenges ned i linja fra rundt profil 180 og fram til ca. profil 277.
Da vil man komme ned på nivå ca. kote + 25 m med en stigning på rundt 12 %.
Herfra og fram til framkant av landkaret kan det sprenges vertikalt ned til plan for
landkarsålen på ca. kote + 21 m. Ulempen er at det må sprenges ut relativt mye
berg [5].

2 God adkomst via Stenbukta. Grunnarbeidene til akse 2 blir noe mer komplekse
enn de andre aksene da den står nært en avsats på berg ned mot en forsenkning i
bergoverflaten i Stenbukta. Forsenkingen er dekket med marin leire. Det utføres
skånsom bergsprengning ned til rett nivå, og det kan bli aktuelt med bergsikring
med stag.

3 Det er grei adkomst via anleggsvei 65 100. Grunnarbeidene anses som
ukompliserte.

4 Adkomsten til akse 4 er delvis via anleggsvei 65 100 for mindre utstyr, betongbiler
og lignende. Det er også mulig å komme til via sjøsiden med en kranlekter for
tyngre utstyr, blant annet for montasje av byggekran [5]. Plasseringen til akse 4
har blitt undersøkt med tanke på plan utgliding i sundet. Konklusjonen er at det
er liten sannsynlighet for plan utglidning, men at det anbefales bergsikring med
stag.

5 God adkomst via anleggsvei 66 000. Akse 5 sålefundamenteres på berg i dagen og
arbeidene anses være ukompliserte.

6 I akse 6 blir det en tilløpsfylling for ny vei fram til landkaret. Løsningen bli
tilsvarende som for dagens bru, det vil si en tilløpsfylling av sprengstein over berg
i dagen.
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Figur 11. Utsnitt fra tegning K004 (03.07.2020) med prinsipp for byggefase I. Bruspennene akse 1-2 og akse 2-3 kan
bygges på reis fra bakken eller på frittbærende dragere fra akse til akse fram til støpeskjøten forbi akse 3. Fritt
frambygget i akse 4 og 5 kan utføres parallelt med dette [5].

Figur 12. Utsnitt fra tegning K004 (03.07.2020) med prinsipp for byggefase II. Låseseksjon/kobling av utkrageren fra
akse 4 mot akse 3 må støpes før utkrageren fra akse 4 ut over sundet kan fullføres fordi spennet mellom akse 3 og 4 er
for kort for et balansert fritt frambygg [5].

Figur 13. Utsnitt fra tegning K004 (03.07.2020) med prinsipp for byggefase III. Både for akse 4 og akse 5 vil byggefasen
for fritt frambyggdelen før kobling være en kritisk fase for stabiliteten både som følge av krav til beregning for
usikkerhet i vektfordeling i utkragerne, tap/nedfall av forskalingsvogn (ulykkeslast) og vindkrefter. Disse beregningene
må utføres som en del av byggeplanprosjekteringen av brua. Stabilitet og kapasitet kan sikres ved blant annet å
justere fundamentstørrelsen eller benytte midlertidig vertikal forspenning/bergstag [5].

Figur 14. Utsnitt fra tegning K004 (03.07.2020) med prinsipp for byggefase IV. Utkrageren fra akse 5 mot akse 4 må
kobles før utkrageren mot landkaret i akse 6 kan fullføres [5].

Figur 15. Utsnitt fra tegning K004 (03.07.2020) med prinsipp for byggefase V. Ferdig brukonstruksjon klar for
etablering av veikropp og andre installasjoner i etterarbeidet før trafikken legges over på ny bru.
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8 Riving av dagens bru
Med hensyn til riving av dagens bru vises det til egen rapport «skisseprosjekt riving dagens bru» (som
ved levering av denne rapporten fremdeles er under utarbeidelse) for en mer detaljert beskrivelse av
riveprosessen. I rivingsrapporten er det beskrevet at i hovedtrekk må dagens bru rives «baklengs» i
forhold til hvordan den ble bygget. Det vil si at brua rives ved adkomst fra dagens fylkesvei og rives
bakover. Massetransporten av rivemassene går da tilbake på gammel fylkesvei og deretter over på ny
fylkesvei.

Adkomst for riving: inn og ut er beskrevet i kap. 6.1 og 6.2. Prinsippet for riveprosessen er at arbeidet
skal holde seg innenfor regulert område/grense.

En prinsippskisse for mulig riving av dagens bru er illustrert i figuren under og på neste side. Det
understrekes at dette kun er et alternativt løsningsforslag, og ikke en fasit. F.eks. er ikke lekter en
nødvendighet.

Figur 16. Prinsippskisse for riving av dagens bru, fase 1 og 2.

Som for byggingen av ny Kjøkøysund bru, må entreprenør i planleggingen og gjennomføringen av
rivefasen samarbeide med Kystverket slik at nødvendige tiltak med hensyn til blant annet
gjennomføring av rivearbeidene, merking av skipsleden og varsling overfor skipstrafikken, blir ivaretatt
[5].

Figur 17. Prinsippskisse for riving av dagens bru, fase 3 og 4.
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9 Massehåndtering
Det er utført prøver langs traseen for å undersøke bergmassenes egnethet til forskjellige formål.
Resultatene viser at steinmassenes kvalitet generelt ligger i grenseland. Det er derfor noe usikkert om
massene vil ha akseptabel kvalitet som filterlag, frostsikrings- og forsterkningslag. Massene antas være
godt egnet for bruk som under planum/underbygning og som fyllmasse Det er usikkert hvorvidt
massene kan benyttes som betongtilslag, og de kan neppe benyttes til asfaltproduksjon.

Det er ikke lagt opp til mellomlagring av større volum av masser i planområdet da det ikke anses være
behov for dette.

Pukkverkene i Fredrikstad er plassert på hver sin side av Glomma (Onsøy og Borge). Det har gjennom
flere år vært nedfelt som prinsipp i kommuneplanen å ha et uttaksområde for knuste steinmasser på
begge sider av Glomma, for å begrense tungtransporten gjennom sentrum. Det finnes i dag ingen plan
for forvaltning av masser i Østfold. I fylkesplanen for Østfold er det imidlertid gitt retningslinjer for
masseforvaltning. Retningslinjene presiserer blant annet at drift av masseuttak og lokalisering og drift
av massemottak/deponi skal optimaliseres i henhold til transport, økonomi, naturmangfold og
gjenbruk, og avveies mot effektene på nærmiljø, kulturminner, kulturmiljø, landskap og natur og
naturressurser.

Deponi av masser er kun tillatt for rene masser. Det kan i reguleringsplan fastsettes at det tillates
mottak og deponi av urene masser. Fyllingsnivå i deponi skal fastsettes i reguleringsplan [6].
Rivemasser fra dagens bruk som ikke kan gjenvinnes eller gjenbrukes må derfor til spesialdeponi
avhengig av hva slags masser det er.

Masser fra riving av dagens bru
Hvordan massene fra rivingen av dagens bru skal håndteres er nærmere forklart i
miljøsaneringsbeskrivelsen [7], datert 03.07.2020. Noen hovedtrekk er imidlertid:

· Det er ikke utarbeidet noen detaljert beskrivelse av hvordan miljøsanering skal utføres eller
hvor helse- og miljøfarlig avfall skal leveres, da det ikke ønskes å låse gjennomføringen til
bestemte metoder, samt at entreprenører ofte har egne preferanser til valg av metoder og
leveringssted/avfallsmottak. Det forutsettes at gjeldende regelverk for sanering følges, og at
avfallet leveres til mottak som har tillatelse til å motta den aktuelle fraksjonen [7].

· I forbindelse med gjenbruk av tunge rivemasser kan ikke masser med forurensning over
normverdien (grenseverdi for rene masser) benyttes fritt, på grunn av fare for spredning av
forurensning, selv om de kan ha en nytteverdi til utfyllingsformål. Massene regnes som avfall,
og skal i utgangspunktet leveres til godkjent mottak for deponering. Med tunge rivemasser
menes betong og murverk, inklusive mørtel/puss [7].

· Under visse forutsetninger kan det søkes til forurensningsmyndigheten (Miljødirektoratet eller
Fylkesmannen) om gjenbruk av lett forurensede masser, og aktuelle formål er da som bærelag
under veier/plasser, samt til støyvoller og lignende. Massene må da plasseres over
grunnvannstand, og primært under tett dekke. En slik løsning vil normalt innebære en
miljøgevinst i forhold til kjøring til deponi på grunn av utslipp/ressursforbruk til transport [7].

· Ombruk av byggematerialer oppfordres der hvor det er mulig. Ved riving kan det være enkelte
bygningsdeler eller komponenter som kan omsettes for ombruk, for eksempel stål- og
trebjelker [7].
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Når det gjelder ombruk og gjenbruk er det blant annet viktig å merke seg at brukte bygningsdeler som
benyttes om igjen til nybygg/rehabilitering, skal tilfredsstille de samme tekniske kravene som
tilsvarende nye bygningsmaterialer og -komponenter.

Entreprenør er ansvarlig for at avfallshåndteringen dokumenteres i form av en standardisert
sluttrapport som leveres til ansvarlig søker og/eller byggherre snarest mulig etter at arbeidene er
avsluttet. Faktiske avfallsmengder skal dokumenteres, og denne dokumentasjonen skal vedlegges
sluttrapporten.

Dersom det under rivearbeider avdekkes andre forekomster som kan ha helse- og/eller miljøskadelige
virkninger skal arbeidet stanses og materialet undersøkes/analyseres. Entreprenør skal i slike tilfeller
varsle byggherren og avtale nærmere undersøkelser, eller ansvarlig rådgiver skal utføre kartlegging av
forekomsten [7].
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10 Massebalanse og deponibehov
All sprengstein som genereres av berguttaket på Kråkerøy antas å kunne brukes i fyllingene i
prosjektet. En foreløpig antagelse av massefordelingen gitt i tabellen under. Volumet er gitt i faste m3

(fm3) og anbrakte m3 (am3). Det er benyttet en faktor på 1,4 for omregning fra faste til anbrakte m3

sprengstein og masser til fylling. For løsmasser brukes det en faktor på 1,1. Disse er basert på tabell
B.3 i NS 3420 [8].

Det understrekes at disse mengdene er forholdsvis grove.

Tabell 2. Massebalanse for bygging av ny Kjøkøysund bru

Sted Volum (fm3) Volum anbrakt (am3)

Bergsprengning 15 500 21 700

Jord (vegetasjon og løsmasser) 2400 2600

Massebehov fyllinger 28 000 39 000

Foreløpig massebalanse sprengstein: 17 300 m3 i masseunderskudd. Det er et større massebehov for
fylling enn massene som blir produsert av sprengningsarbeidene på prosjektet. Det antas at all
sprengstein fra bergarbeidene kan brukes internt i prosjektet. Dette tilsvarer omtrent 960 lastebillast
med henger (gitt at de har kapasitet på 18 m3) med steinblokker som må kjøres inn til prosjektet for å
dekke behovet for fylling. Det understrekes at disse tallene ved første utkast av denne rapporten er
svært usikre, og det er heller ikke differensiert hvor i anleggsområdet behovene for stein til fylling er
plassert.

De to nærmeste pukkverkene som antas være aktuelle som leveranser av stein til fylling:

1- Onsøy pukkverk ca. 18 km hver vei (34 560 km totalt t/r)
2- Borge pukkverk (alt. Lindalen) ca. 16 km hver vei (30 720 km totalt t/r)

Da stein fra Onsøy pukkverk slipper å frakte masser med tungtransport gjennom Fredrikstad sentrum,
anses denne som det mest aktuelle pukkverket for å levere stein. Prosjektet bør likevel undersøke om
det er større infrastrukturprosjekt i nærheten under anleggstiden som kan levere stein.

Det antas at 2000 m3 med rivemasser må transporteres bort fra anleggsområdet. For å ikke øke
detaljeringsgraden mer enn nødvendig antas det at samtlige 2000 m3 med rivemasser må leveres til
spesialdeponi. Denne rapporten har ikke identifisert noen godkjente spesialdeponi med mottak for
rivemasser som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes i nærområdet.

11 Riggområder
På plankartene er det listet opp flere alternative riggområder. Det er opp til enhver entreprenør å
vurdere behovet for riggplass opp mot mulighetene som er skisserte i plankartet. Bergsprengnings- og
sikringsentreprenør vil antageligvis ha et mindre plassbehov enn bruentreprenør. For mindre
bergarbeider i dagen er det vanligvis kun behov for en mindre kontor- og mannskapsbrakke, et mindre
utstyrslager (borstrenger, bergbolter) og oppstillingsplass for gravemaskin, borerigg, etc. Det er
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vanligvis ikke behov for verkstedstelt for bergarbeid av dette omfanget, men et slikt behov kan likevel
oppstå basert på entreprenørens preferanser.

Det antas at bruentreprenør vil ha et større arealbehov for riggområde. Det vil være nødvendig med
en hovedrigg for bruarbeidene. Ved hovedrigg må det være plass til kontor og administrasjon for
byggherre og entreprenør. I tillegg må det være plass til oppstilling av kjøretøy samt øvrig materiell og
utstyr knyttet til aktiviteter som utføres med hovedriggen som base. For bruentreprenøren vil det
sannsynligvis også være behov for telt for utførelse av vedlikehold og reparasjoner på maskiner og
utstyr. I tillegg til hovedrigg bør det være mindre riggområder tilgjengelig i forbindelse med hvert
anleggsområde. Det gjelder parkeringsplasser, mottaksområde for materialer, hvile- og sanitærbrakke
og liknende. Se tabellen under for en presentasjon av de ulike foreslåtte riggområdene.

Tabell 3. Riggområder, med forslag til anvendelse

Område Areal (m2) Egenskaper

A 550 m2 Dette riggområdet ligger strategisk plassert i forhold til bergarbeidene som skal
foregå i forbindelse med utvidelsen av dagens bergskjæring fram til ny bru.
Maskinene får god tilkomst til fylkesveien via ny g/s-vei som kan etableres fort
som en kort anleggsvei for å kunne komme til riggområde A, B og C. Riggområde
A bør ha plass til mannskapsrigg, borerigg, dumper, gravemaskin og kjøretøy, i
tillegg til lagring av mindre bergsikringsmateriell. Er det ikke plass til alt dette
innenfor skravert riggområde så kan noen kjøretøy eventuelt parkere langs
Tømmerhella, eventuelt fordeles på riggområde C.

B 240 m2 Dette er et mindre areal som enten kan fungere som oppstilling for kjøretøy og
maskiner, eller lagring av materiell.

C 700 m2 Dette riggområdet ligger strategisk til med tanke på grunn- og
konstruksjonsarbeidene som skal foregå i forbindelse med etablering av nytt
landkar/akse 1. Her må dog anleggsmaskiner og personell krysse fylkesvei for å
komme ned til nytt landkar. Det bør legges opp til at anleggstrafikken får
forkjørsrett her for å ikke forsinke arbeidene mer enn nødvendig. F.eks. så kan
vanlig trafikk få forkjørsrett i rushtiden. Dette riggområdet kan også brukes i
rivefasen.

D 502 m2 Dette riggområdet ligger strategisk til med tanke på grunn- og
konstruksjonsarbeidene som skal foregå i forbindelse med etablering av akse 2, 3
og 4. Primærbruken bør være lager, verksted og mannskapsbrakke. Dette
riggområdet ligger delvis under dagens bru, så det må vurderes om det må
sikringstiltak til under anleggsperioden for å unngå nedfall fra dagens bru. Hele
riggområdet antas ikke kunne brukes i rivefasen.

E/F 427 m2 Disse riggområdene er ganske små, og derfor begrenset i sin bruk. Riggområdene
er strategisk plassert med tanke på arbeidene med å etablere akse 5 og 6.
Riggområde E antas ikke kunne brukes i rivefasen.

G/H 980 m2 Disse to arealene antas utgjøre hovedriggområdet for arbeidene på Kjøkøy. Det
vil sannsynligvis være plass til mannskapsrigg, mindre kontor, verksted og
utstyrslager. Noe usikkerhet knyttet til hvor mye oppstillingsplass det er i disse
arealene. Begge riggområdene kan brukes i rivefasen.

Totalt areal: 3399 m2
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Figur 18. Foreslåtte riggområder på Kråkerøy.

Figur 19. Foreslåtte riggområder på Kjøkøy.
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12 Byggetid
Det er viktig å merke at flere av disse aktivitetene enten overlapper hverandre eller foregår parallelt.
Prosjektets totale byggetid styres først og fremst av konstruksjon av ny bru, samt riving av dagens bru.

Forberedende arbeid

Forberedende arbeider antas å pågå i anslagsvis 3 måneder før andre arbeider kan påbegynnes.

Grunnarbeid

Grunnarbeidene antas å pågå i anslagsvis 6 måneder.

Konstruksjon, bygging av ny Kjøkøysund bru

Byggetid for ny bru anslås være i størrelsesorden 18 til 20 måneder.

Et forhold som betyr mye for bruas plassering i tidsplanen, er adkomst frem til anleggsområdene.

Tidsangivelsene for brua er foreløpig usikre, og det kan godt bli både noen måneder mer eller mindre.
Entreprenøren legger selv opp sin fremdrift, men blir styrt gjennom fremdriftskrav i anbudet.

Forberedende arbeid før riving av dagens bru

Forberedende arbeider antas å pågå i anslagsvis 3 måneder før rivearbeidet kan påbegynnes.

Riving av gammel bru

Det anslås at rivearbeidene vil ta rundt 9 til 10 måneder å gjennomføre. Denne antagelsen må
revideres når notat for riving av dagens bru er ferdigstilt.

Vei, VA, drenering

Arbeidene omfatter oppbygging av vei, VA og drenering. Arbeidene igangsettes når grunnarbeidene og
brukonstruksjonen er ferdig. Arbeidene antas å pågå i ca. 3 måneder.

Etterarbeid, testing, etc.

Arbeidene omfatter etablering av elektro og veibelysning, skilting, rekkverk og sikkerhetstiltak,
miljøtiltak, arrondering, beplantning og ferdigstillelse slik at veien kan åpnes for trafikk. Videre
omfatter arbeidene arrondering og beplantning, samt fjerning av midlertidige tiltak knyttet til
anleggsperioden. Det er anslått ca. 3 måneders varighet på disse arbeidene før trafikken kan settes på,
men at deler av arbeidene også vil pågå etter at ny vei er ferdig.

Foreløpig estimert byggetid for anleggsgjennomføring, inklusive riving, er rundt 3 år.

Figur 20. Diagram over foreløpig antatt byggetid.

År
Kvarta l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Forberedende arbeid
Grunnarbeid
Konstruksjon - ny bru
Veg, VA, drenasje
Riving - dagens bru
Etterarbeid

1 2 3

18-20 måneder

9-10 mån.

Akt ivitet
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13 Spesielle utfordringer og anleggsulemper
De vanligste anleggsulempene ved infrastrukturprosjekt er vanligvis:

· Trafikksikkerhet – hensyn til naboer og bebyggelse
· Rystelser
· Støy
· Støv
· Masseflytting

Det er ikke mulig å gjennomføre anleggsarbeider som ikke forulemper. Anleggsdriften vil innebære
flere miljømessige utfordringer som tung anleggsdrift i tettbygde boligfelt, massetransport og annen
transportvirksomhet knyttet til anlegget. Miljøulemper som støy, støv og rystelser må håndteres.

Ulemper anleggsdriften har på det ytre miljøet:

· Utslipp til vassdrag og grunn
· Trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper
· Helse, miljø og sikkerhet i anleggsfasen
· Støy/støv i forhold til nærmiljø og friluftsliv
· Anleggstrafikk i forhold til skoleveier og lokaltrafikk
· Deponi- og riggområder
· Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster
· Nødvendig ombygging av kabler, ledninger og annen infrastruktur i grunnen

Det må legges opp en god strategi for å begrense ulemper og risiko for skade på omgivelser og
3. person i anleggsperioden. Dette tema er håndtert i egne fagrapporter, risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) og ytre miljø-plan (YM) for prosjektet.

Trafikkavviklingen for både anleggstrafikk og andre trafikanter ved både konstruksjon av ny bru og
riving av dagens bru anses som en av de største, om ikke den største, utfordringen ved
anleggsgjennomføringen. Det samme gjør anleggstrafikkavviklingen i boligfeltene på hver side av
sundet med mange barnefamilier.

Som nevnt i kap. 6.1 så anses anleggstrafikk med tilkomst til Stenbukta via småbåthavn/sjøveien som
urealistisk og anleggsteknisk lite logisk. Småbåthavnen er planlagt å være i drift under anleggs-
perioden, noe som ikke anses mulig ved anleggsadkomst fra sjøveien. Havnen må sannsynligvis
midlertidig rustes opp betydelig i forkant av anleggsstart, for deretter å settes tilbake i opprinnelig
stand ved ferdigstillingen av anleggsarbeidene – noe som vil utgjøre en stor kostnad for prosjektet. I
tillegg vil trafikkavviklingen kreve en omfattende og dyr logistikk for å både transportere inn og ut
maskiner, utstyr, materiell og masser. Dette vil mest sannsynlig øke den samlede byggetiden for
prosjektet betraktelig.

På Kråkerøysiden ligger to brygger innenfor regulert anleggsbelte: brygge NØ og brygge SV. Ingen av
bryggene er forutsatt fjernet, men det vil i utgangspunktet ikke være tilgang til disse bryggene i
anleggsfasen. Det kan være mulig å kunne opprettholdes tilgang til brygge SV ved bygging av ny bru og
frem til riving av dagens bru, men ved riving av dagens bru bør det ikke være tilgang til bryggene av
hensyn til sikkerheten (fare for fallende gjenstander etc.).

Innenfor planområdet og anleggsveier til anleggsområdene, er det en rekke store, gamle eiker som er
vernet etter forskrift om utvalgte naturtyper. Alle eikene ligger på Kråkerøysida av Kjøkøysundet, i
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hovedsak langs Stenbukta og Tømmerhella. Ei eik vil gå tapt som følge av brufot og brufylling. Flere
eiker vil gå tapt på grunn av anleggsadkomsten gjennom veien Stenbukta. I anleggsfasen må byggherre
stille krav til anleggsgjennomføringen og følge opp at krav og tiltak gjennomføres, slik at eiketrærne
som skal bevares ikke skades underveis. Krav innarbeides som prisbærende poster i
konkurransegrunnlaget og i YM-plan [8].

Det er ellers ikke registrert vesentlige naturmangfoldverdier i planområdet som vil bli berørt .

Området skal før avsluttet bygge- og anleggsperiode, ryddes og istandsettes.
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